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 المؼدمة

 ،ملسو هيلع هللا ىلصالحؿد هلل رب العالؿقن، والصالة السالم طؾى رسول اهلل 

 طؾقه الصالَة التي فاتته؟ ىهل يؼضي الؿغؿ :يف مسللة ففذا بحٌث  

وذكرت يف البحث اآلثار  ،وأدلتفم العؾم مع ذكر أقوال أهل

 الصحقحة، وتركت الضعقػة ولم أذكرها.

 -حػظه اهلل-العدويحث طؾى فضقؾة الشقخ مصطػى وقد طرضت الب

فؼال: أكا مع الحـابؾة
(1)

يف وقته، و- فقه ،فـسلله سبحاكه أن يبارك

 الؿسؾؿقن. عجؿقيف و -وأهؾه، وماله

طن  ُسئل ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  :شديد الضعػويجدر الـتبقه طؾى حديث 

ـْ َذلَِؽ َقَضاٌء إَِّلا »: ؼالفالرجل يغؿى طؾقه فقرتك الصالة  لَْوَس بَِشْلٍء ِم

وَهاَلْوِف فِل َوْقِت َصََلةٍ ُيْغَمك عَ َأْن  «, َفَوِػوُؼ َوُهَق فِل َوْقتَِها َفوَُصلِّ
(2)

. 

  كتبف/ أحمد بـ عقض

                                 
 لرأي الحـابؾة: وهو أن الؿغؿى طؾقه يؼضي الصالة التي فاتته.يذهب  (1)

 ، (1821،1821، والبقفؼي )يف السـن الؽربى(1861يف ســه)أخرجه الدارقطـي عوػ جدا:ض (2)

  خالل البحث ألكه ضعقف.ولم آِت به  ،وهو مرتوك الحؽم بن طبد اهلل اإليؾيتػرد به 

 .استدال به والشافعي ا( أن مالؽً 1/291وجاء يف )الؿغـي
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 عليه  املغمىهل يقضي 
 
 التي فاتته؟ الصالة

، وابن وأكس بن مالك طبد اهلل بن طؿر، وهو فعل ال يؼضي، الؼقل األول:

، سقرين، والحسن البصريوابن ، وقال به صاووس، ، وطاصم بن هبدلةسقرين

وابن حزم، وابن طثقؿقن،  ،وقول لؾحـابؾة ، ومالك، والشافعي،والزهري

واأللباين
(1). 

الخطاب  : ألنالؿغؿى طؾقه ال يعؼل، وال يػفملن ب :$واستدل ابـ حزم

فال يجوز أداؤها يف غقر وقتفا: ، ، وإذا كان غقر مخاصب هبا يف وقتفاطـه مرتػع

تعالى بذلك، وصالة لم يلمر اهلل تعالى هبا ال تجبألكه لم يلمر اهلل 
(2). 

لقس كالـائم الذي قال فقه الرسول لن الؿغؿى طؾقه ب :$واستدل ابـ عثوموـ

«مـ ىام عـ صَلة أو ىسوها فلوصلها إذا ذكرها» ملسو هيلع هللا ىلص
ألن الـائم معه إدراك  :(3)

أن بؿعـى أكه يستطقع أن يستقؼظ إذا أوقظ، وأما الؿغؿى طؾقه فال يستطقع 

يستقؼظ إذا أوقظ
(4)
. 

  

                                 
 قليت أقوالفم.س( 1)

 .(1/391)اإلكصاف .أكه كالؿجـون :دل لؼقل الحنابلةواستُ  .(9/ 2( الؿحؾى باآلثار )2)

 .بؾػظ قريب (684(، مسؾم )597البخاري ) حوح:ص (3)

 .(16/ 12مجؿوع فتاوى ورسائل العثقؿقن ) (4)
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 أققال أصحاب هذا الؼقل:

ـَ ُعَمَر ُأْغِمَل َعَلْوِف, َفَذَهَب َعْؼُلُف, َفَلْؿ َيْؼِض », َطْن َكافِعٍ  .1 َأنا َعْبَد اهللِ ْب

َلَةَ  «الصا
(1). 

ـِ َمالٍِؽ » ، َقاَل:األَْحَولِ  َطْن َطاِصمٍ  .2 َفَلْؿ َيْؼِض  ,ُأْغِمَل َعَلك َأَىِس ْب

«َصََلَتفُ 
(2)

. 

اًما َفَلْؿ ُيِعْد » ُطَبْقٍد، َطِن اْبِن ِسقِريَن، َقاَل: ْبنِ  ُيوُكَس طن  .3 ُأْغِمَل َعَلْوِف َأيا

«َشْوًئا
(3). 

اٌد  .4 ا َذاَك » :لَِعاِصِم ْبِن َبْفَدَلَة: َأُطْدَت َما َكاَن ُمْغًؿى َطَؾْقك؟ َقاَل  َقاَل َحؿَّ َأما

«َفََل 
(4). 

ََلَة إَِذا َعَؼَؾ » اْلَؿْعُتوِه ُيِػقُق َأْحَقاًكاَقاَل: فِي س طن صاوُ  .5 «ََّل َيْؼِضل الصا
(5). 

  

                                 
، أن -واهلل أطؾم-ىفقؿا كر قال: وذلك و( 24 ت بشارأخرجه مالك يف الؿوصل ) حوح:ص( 1)

 .(2/9واكظر )الؿحؾى .الوقت قد ذهب، فلما من أفاق يف الوقت، فنكه يصؾي

صـ دار الػالح( طن كثقر بن شفاب، طن محؿد بن  2324أخرجه ابن الؿـذر يف)األوسطحسـ:  (2)

 سعقد بن سابق، طن طؿرو بن أبي ققس به.

 .به طن هشقم، قال: أخربكا يوكس (6595) "مصـػه"أخرجه ابن أبي شقبة يف  صحوح:( 3)

 (.2/9كسبه له ابن حزم يف الؿحؾى )  "مصـػه"أخرجه طبد الرزاق يف  صحوح: (4)

 .طن معؿر به (4161) "مصـػه"يف  طبد الرزاقأخرجه  حوح:ص( 5)
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ِد ْبِن ِسقِريَن َأكَُّفَؿا َقااَل فِي اْلُؿْغَؿى َطَؾْقِه:  .6 ََّل »َطْن اْلَحَسِن اْلَبْصِريِّ َوُمَحؿَّ

ََلَة الاتِل َأَفاَق ِعنَْدَها «ُيِعوُد الصا
(1). 

إَِذا ُأْغِمَل َعَلك » ُجَرْيٍج، َطِن اْبِن َصاُوٍس، َطْن َأبِقِه َقاَل:َطْن َمْعَؿٍر، َواْبِن  .7

ََلةَ   .«اْلَمرِيِض ُثؿا َعَؼَؾ َلْؿ ُيِعِد الصا

ْهِريَّ َطْن َذلَِك، َفَؼاَل: «ََّل َيْؼِضل» َقاَل َمْعَؿٌر: َسَلْلُت الزُّ
(2). 

8. ، ْهِريِّ «َعَلْوِف إَِعاَدةٌ َلْوَس » فِي اْلُؿْغَؿى َطَؾْقهِ  قال: َطِن الزُّ
(3). 

فال  ":فقؿن أغؿي طؾقه يف الصبح حتى صؾعت الشؿس $قال مالؽ .9

إطادة طؾقه وإن لم يؽن أغؿي طؾقه إال يف وقت صالة الصبح وحدها من 

"حقن اكػجر الصبح إلى أن صؾعت الشؿس
(4). 

  

                                 
  .به طن حؿاد بن سؾؿة، طن يوكس بن طبقد "مصـػه"يف  طبد الرزاقأخرجه  صحوح:( 1)

 (.2/9يف الؿحؾى ) كسبه له ابن حزم

 .(4154) "مصـػه"يف  طبد الرزاقأخرجه  صحوح:( 2)

 .طن معؿر به (6611) "مصـػه"يف ابن أبي شقبة أخرجه  صحوح:( 3)

 .(1/184لؿدوكة )ا( 4)
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وإذا أفاق الؿغؿى طؾقه وقد بؼي طؾقه من الـفار " :$قال الشافعل  .11

قدر ما يؽرب فقه تؽبقرة واحدة أطاد الظفر والعصر ولم يعد ما قبؾفؿا ال 

صبحا وال مغربا وال طشاء وإذا أفاق وقد بؼي طؾقه من الؾقل قبل أن يطؾع 

الػجر قدر تؽبقرة واحدة قضى الؿغرب والعشاء وإذا أفاق الرجل قبل أن 

بؼدر تؽبقرة قضى الصبح وإذا صؾعت الشؿس لم يؼضفا  تطؾع الشؿس

بقن  ملسو هيلع هللا ىلصوإكؿا قؾت هذا: ألن هذا وقت يف حال طذر، جؿع رسول اهلل 

الظفر والعصر يف السػر يف وقت الظفر وبقن الؿغرب والعشاء يف وقت 

"العشاء
(1). 

ال تجب طؾقه كالؿجـون، واختاره يف  وققل"$:  قال المردواي .11

"الػائق
(2). 

وال طؾـى مجــون، وال مغؿـى طؾقـه، وال حـائ ، " حززم$:قال ابـ  .12

وال كػساء، وال قضـاء طؾـى واحـد مــفم إال مـا أفـاق الؿجــون والؿغؿـى 

ــه بعــد الطفــارة  طؾقــه: أو صفــرت الحــائ  والـػســاء يف وقــت أدركــوا فق

"الدخول يف الصالة
(3). 

                                 
 .(1/88ألم )ا( 1)

 (.1/391اإلكصاف ) (2)

 .(2/8لؿحؾى )ا( 3)
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فنكه  ،وأما من زال طؼؾه بنغؿاء من مرض وكحوه" $:قال ابـ عثموـ .13

ال تجب طؾقه الصالة طؾى قول أكثر أهل العؾم، فنذا أغؿى طؾى الؿـري  

"ألكه لقس له طؼل :فال قضاء طؾقه ،لؿدة يوم أو يومقن
(1). 

"وكذا الؿغؿى طؾقه ال قضاء طؾقه"$: قال األلباين .14
(2). 

  

                                 
 .(12/16جؿوع فتاوى العثقؿقن )م( 1)

 .(1/55سـة والؽتاب )للثؿر الؿستطاب يف فؼه اا( 2)
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قول ططاء بن أبـي ربـاح، وأحؿـد بـن حـبـل، وطؾقـه يؼضي، وهو  :ثاينالؼقل ال

الؿذهب
(1). 

كام طـن صـالة فاكتبـه وقـد صؾعـت  ملسو هيلع هللا ىلصالـبي  بلن :$واستدل أحمد بـ حنبؾ

طؾقه الشؿس فلطاد وأطاد الؼوم معه الػجـر وقـد كـان الؼؾـم مرفـوع طــفم ألن 

الـائم الؼؾم طـه مرفوع
(2). 

  

                                 
 قليت أقوالفم.س( 1)

 (.198سائل أحؿد رواية طبد اهلل )مسللة رقم م( 2)

 ْبِن َأبِي َقَتاَدَة، َطْن َأبِقِه، َقاَل: ِسْرَكا َمَع  ن صريقم( 595والحديث يف البخاري) 
ِ
َطْبِد اهلل

 
ِّ
ْسَت بِ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِي ، َقاَل:َلْقَؾًة، َفَؼاَل: َبْعُ  الَؼْوِم: َلْو َطرَّ

ِ
َأَخاُف َأْن َتـَاُموا » ـَا َيا َرُسوَل اهلل

الَةِ  وا، َوَأْسـََد باِلٌَل َضْفَرُه إَِلى َراِحَؾتِِه، َفَغَؾَبْتُه َقاَل باِلٌَل: َأَكا ُأوقُِظُؽْم، َفاْضَطَجعُ  «َطِن الصَّ

 
ُّ
ْؿِس، َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَطْقـَاُه َفـَاَم، َفاْسَتْقَؼَظ الـَّبِي َيا باِلَُل، َأْيَن َما »، َوَقْد َصَؾَع َحاِجُب الشَّ

، َقاَل:  «ُقْؾَت؟  َكْوَمٌة مِْثُؾَفا َقطُّ
َّ
اهلَل َقَبَ  َأْرَواَحُؽْم ِحقَن َشاَء،  إِنَّ »َقاَل: َما ُأْلِؼَقْت َطَؾي

الَةِ  ْن بِالـَّاِس بِالصَّ َها َطَؾْقُؽْم ِحقَن َشاَء، َيا باِلَُل، ُقْم َفَلذِّ ا اْرَتَػَعِت  «َوَردَّ َل، َفَؾؿَّ َفَتَوضَّ

ْت، َقاَم َفَصؾَّى ْؿُس َواْبَقاضَّ  .الشَّ
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 أققال أصحاب هذا الؼقل:

َأَفزاَق, َفْلُوَصزؾِّ َمزا َفاَتزُف إَِذا إَِذا ُغِلَب اْلَمرِيُض َعَلك َعْؼِلِف ُثؿا »َقاَل:  ،َطْن َطَطاءٍ  .1

«َعْؼَؾ َصََلَتُف ُكؾا َيْقٍم َوَلْوَلٍة َكَذلَِؽ 
(1). 

"ن يعقد كل ما فاتهأالؿغؿى طؾقه "$:قال أحمد بـ حنبؾ .2
(2). 

وجوهبـا  ،فالصحقح مـن الؿـذهب ،وأما الؿغؿى طؾقه"$:قال المرداوي .3

الـب، وبؽـر طؾقه مطؾؼا، كص طؾقه يف رواية صالح، وابـن مـصـور، وأبـي ص

"كالـائم. وطؾقه جؿاهقر األصحاب، وهو من الؿػردات بن محؿد
(3). 

                                 
  طن ابن جريج به. ،(4157) "مصـػه"أخرجه طبد الرزاق يف  صحوح: (1)

 .(198سائل أحؿد رواية طبد اهلل )مسللة رقم م (2)

 (.1/391إلكصاف )ا (3)
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 .صالة يومه الذي أفاق فقه يؼضي: ثالثالؼقل ال

 أققال أصحاب هذا الؼقل:

ْهِريِّ  .1 «َيْؼِضل َصََلَة َيْقِمِف َوَصََلَة َلْوَلِف إَِذا َلْؿ َيْعِؼْؾ » :، قالَطِن الزُّ
(1). 

اًما ُثؿا َأَفاَق َقَضك َصََلَة » ، َقاَل:بن طتقبة َطِن اْلَحَؽمِ  .2 ُجِؾ َأيا إَِذا ُأْغِمَل َعَلك الرا

«َيْقِمِف َوَلْوَلتِفِ 
(2). 

اًما ََّل َيْؼِضل إَِّلا , َوالاِذي َيْيُخُذ بِِف النااُس » قال: ،َوكِقعٍ طن  .3 الاِذي ُيْغَمك َعَلْوِف َأيا

َصََلَة َيْقِمِف الاِذي َأَفاَق ِفوِف ِمْثُؾ اْلَحائِِض, َوالاِذي ُيْغَمك َعَلْوِف َيْقٌم َواِحٌد 

«َيْؼِضل َصََلَة َذلَِؽ اْلَوْقمِ 
(3). 

  

                                 
 .طن معؿر به (4155)"مصـػه"أخرجه طبد الرزاق يف  صحوح: (1)

بن أبي غـقة طن أبقه به. وابن أبي غـقة اطن  (6593)"مصـػه"يف  بن أبي شقبةاأخرجه  صحوح: (2)

 وثؼه الدارقطـي.  

 .(6612)"مصـػه"يف  بن أبي شقبةاأخرجه  صحوح: (3)
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إذا  هأك" :-هيف الرجل يؿرض فقغؿى طؾق-$ قال أبق حنوػة : الرابعالؼقل 

 هوإن أغؿي طؾق هأقل من ذلك قضى من صالت أو غؿى طؾقة يوما ولقؾةكان أ

"أكثر من ذلك لم يؼ  إال الصالة التي أفاق يف وقتفا
(1). 

أ مـا قـول أبـي حـقػـة فػـي غايـة  "فؼـال:أبـي حـقػـة،  طؾى قول وعلؼ ابـ حزم

طؾقـه ققـاس: ألكـه أسـؼط طـن الؿغؿـى  الػساد: ألكه ال كص أتـى بؿـا قـال، وال

وأوجـب طؾقـه إن أغؿـي طؾقـه ، ؾقه قضـاء شـيء مــفنولم ير ط ،ست صؾوات

خؿس صـؾوات أن يؼضـقفن: فؾـم يؼـس الؿغؿـى طؾقـه طؾـى الؿغؿـى طؾقـه يف 

إسؼاط الؼضاء، وال قاس الؿغؿى طؾقه طؾى الـائم يف وجـوب الؼضـاء طؾقـه يف 

كل ما كام طـه
(2). 

  

                                 
 .(1/154أهل الؿديـة ) لحجة طؾىا (1)

 .(2/9لؿحؾى )ا (2)
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قضى صالته، وإن كاكت كثقرة لـم إن كاكت مدة اإلغؿاء قؾقؾة  الؼقل الخامس:

 يؼ ، وقال بذلك ابن باز$.

إن كاكت الؿدة قؾقؾة مثل ثالثة أيام أو أقل وجـدت الؼضـاء "$:  قال ابـ باز

الـوم فؾم يؿـع الؼضاء وقد روي طن جؿاطـة ك ألن اإلغؿاء يف الؿدة الؿذكورة

مــن الصــحابة
(1)
أيــام أهنــم أصــقبوا بــبع  اإلغؿــاء لؿــدة أقــل مــن ثالثــة  ڤ 

رفع الؼلؿ »:ملسو هيلع هللا ىلصأما إن كاكت الؿدة أكثر من ذلك فال قضاء لؼول الـبـي ، فؼضوا

«والصغور حتك يبلغ والمجنقن حتك يػوزؼ عـ ثَلثة عـ النائؿ حتك يستوؼظ
(2)

 

واهلل  ،ة يشــبه الؿجـــون بجــامع زوال العؼــلوالؿغؿــى طؾقــه يف الؿــدة الؿــذكور

"ولي التوفقق
(3). 

                                 
 .(6587 ،6584،6585،6586)مصـف ابن أبي شقبة َّل يصح يف ذلؽ شلء: (1)

وقد رجح ، ، ولؽن كل الطرق ضعقػة، ال تصح مـفا شيءورد طن طدد من الصحابة ضعوػ: (2)

 .طؾيالوقف من حديث  (291العؾل يف )والدرقطـي ،(418العؾل الؽبقر يف )الرتمذي

فتح الباري البن رجب ) .حديث طائشة: فنكه حسن لقس يف هذا الباب صحقٌح إال وقال الـسائي: 

من صريق حؿاد بن سؾؿة طن  (3432ؼد رواه الـسائي)وحديث طائشة ضعقف ال يصح، ف .(23/ 8

 طن األسود طن طائشة. حؿاد بن أبي سؾقؿان طن إبراهقم

 ومع ذلك هو ضعقف يف حؿاد بن سؾؿة.وحؿاد بن أبي سؾؿان متؽؾم فقه بالضعف، 

سماالت أبي . )حؿاد بن سؾؿة طـده طـه تخؾقط يعـي طن حؿاد بن أبي سؾقؿانقال اإلمام أحؿد: 

 .(291حؿد :: ألداود 

 .(74تحػة اإلخوان بلجوبة مفؿة تتعؾق بلركان اإلسالم )::  (3)
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 الرتجيح:
طؾقه ال يؼضي الصالة التي فاتته: ألكه غقر مؽؾف هبا أثـاء  أرجح أن الؿغؿى

وال يصح ققاسه طؾى ، ، ولم يثبت كص بنلزامه بالصالةإغؿاءه: لذاهب طؼؾه

إذا  الـص بؼضاء صالته قد ثبت يف الـائميستقؼظ إذا ُأقظ، و الـائم الـائم، ألن

الك أغؿي بخالف الؿغؿى طؾقه، وقد ثبت أن ابن طؿر ، وأكس بن م، استقؼظ

طؾقفؿا ولم يؼضقا ما فاهتؿا من الصالة، ولم يثبت طن أحد من الصحابة 

 خالف ذلك.

 ومن كان له كصقحة فؾقبدها مشؽوًرا.

 وصؾِّ اللهؿا علك ىبونا محمد وِسلؿ

 عقض بـ كتبف/أحمد

01063309047 

01145880753 

  yahoo.com  eda@َياُهُو: 

 فيس بوك :
https://www.facebook.com/Ahmed.Mohamed.Awad
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